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1 Pendahuluan 

Lampiran Peraturan Menteri ini merupakan panduan pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BRTI terhadap 
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penerapan tarif jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa 

telekomunikasi. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk menjaga 

persaingan usaha yang sehat, menjamin keberlangsungan layanan jasa 

telekomunikasi dan memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Lampiran Peraturan Menteri ini terdiri dari bagian yang  menjelaskan hal-

hal sebagai berikut: 

a) Pokok-pokok pengawasan dan pengendalian: menjelaskan sasaran 

(target) dan keluaran (output) dari pengawasan dan pengendalian 

untuk mencapai tujuan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas. 

Sasaran pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap perilaku: 

 jual rugi (below cost pricing); 

 jual berlebihan (excessive pricing); dan  

 ketidakjelasan dan/atau ketidaksesuaian informasi penerapan 

besaran tarif layanan yang diberikan oleh penyelenggara kepada 

konsumen.  

Adapun keluaran pengawasan dan pengendalian meliputi hasil dari 

pengujian dan evaluasi yang dilakukan oleh BRTI yang menjadi 

indikator potensi perilaku-perilaku tersebut di atas.  

b) Pedoman pengujian dan tahapan evaluasi: menjelaskan metodologi 

dan tahapan yang digunakan BRTI dalam melakukan pengujian dan 

evaluasi. 

c) Penutup: menjelaskan dampak pengawasan dan pengendalian, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. BRTI dalam melakukan 

kegiatan pengawasan dan pengendalian, secara berkala dapat 

melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga yang berwewenang 

di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen, dalam 

upaya mewujudkan keberlangsungan industri dan layanan jasa 

telekomunikasi pada konsumen. 



2 Pokok-pokok Pengawasan dan Pengendalian 

2.1 Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat dan Keberlangsungan Layanan 

Jasa Telekomunikasi 

Dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat dan 

keberlangsungan layanan jasa telekomunikasi, BRTI perlu melakukan 

pengawasan dan pengendalian penerapan tarif jasa telekomunikasi. 

Sasaran pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BRTI 

adalah terhadap perilaku jual rugi (below cost pricing) dalam penerapan 

tarif jasa telekomunikasi.  

Perilaku jual rugi (below cost pricing) tidak selalu dapat dikategorikan 

sebagai perilaku yang berlawanan dengan prinsip persaingan usaha 

yang sehat apabila kegiatannya dilakukan untuk memperkenalkan 

inovasi pengembangan produk layanan baru pada waktu tertentu atau 

dapat pula dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan 

(network utilization) guna menghindari kapasitas menganggur (idle 

capacity). 

Perilaku jual rugi (below cost pricing) dinilai menjadi perilaku yang 

berlawanan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat apabila 

dilakukan oleh satu atau beberapa penyelenggara yang berdampak 

mengganggu kepada satu atau beberapa penyelenggara pesaing yang 

memiliki kekuatan pasar yang lebih rendah. Perilaku ini dapat 

diindikasikan mengarah pada strategi predatory pricing.  

Strategi predatory pricing biasanya dilakukan secara langsung melalui 

kegiatan promosi layanan ataupun melalui bundling layanan. Promosi 

layanan merupakan upaya untuk menawarkan layanan dengan tujuan 

untuk menarik calon konsumen dengan harapan pelaku usaha dapat 

menaikkan angka penjualannya. Promosi bukan merupakan kegiatan 

yang dilarang oleh BRTI, namun BRTI perlu melakukan pengaturan 

terhadap kegiatan tersebut agar penyelenggara tidak terus menerus 

melakukan perilaku jual rugi (below cost pricing) melalui kegiatan 

promosi. Kegiatan bundling layanan di dalamnya dapat terjadi subsidi 



silang tarif antar layanan, di mana subsidi silang dilakukan melalui 

penerapan tarif yang rendah di bawah biaya untuk layanan tertentu 

namun saat yang sama menaikkan tarif di layanan yang lain.  

Perilaku jual rugi dalam jangka panjang dapat diindikasikan sebagai 

perilaku yang mengancam keberlangsungan layanan bagi konsumen 

baik berupa ketidakmampuan untuk mengembangkan cakupan 

wilayah layanannya maupun ketidakmampuan untuk memenuhi 

kualitas layanan bagi konsumen. 

2.2 Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, BRTI 

melakukan pemantauan terhadap perilaku penyelenggara yang 

melakukan jual berlebihan (excessive pricing) dan transparansi 

informasi  yang diberikan penyelenggara terhadap penerapan besaran 

tarif layanan. Pengamatan terhadap perilaku jual berlebihan (excessive 

pricing) memerlukan analisa mendalam karena banyak faktor yang 

mempengaruhi keberterimaan (willingness to pay) konsumen terhadap 

tarif yang diterapkan. Dalam hal pasar menunjukkan kondisi tidak 

elastis maka penyelenggara akan leluasa melakukan perilaku jual 

berlebihan (excessive pricing). Ketidakelastisan kondisi pasar antara 

lain disebabkan oleh keterbatasan pilihan layanan bagi konsumen, 

sehingga ruang lingkup pengamatan BRTI terhadap perilaku jual 

berlebihan (excessive pricing) hanya pada wilayah di mana terdapat 1 

(satu) penyelenggara telekomunikasi pada suatu layanan jasa 

telekomunikasi. 

Dalam kaitannya dengan transparansi informasi penerapan besaran 

tarif, BRTI melakukan penanganan atas pengaduan dari konsumen 

atas ketidakjelasan dan/atau ketidaksesuaian informasi penerapan 

besaran tarif layanan yang diberikan oleh penyelenggara. Transparansi 

informasi penerapan besaran tarif diberikan untuk memenuhi hak 

konsumen agar konsumen terlebih dahulu dapat mengetahui dan 



memahami hak-haknya melalui petunjuk informasi yang diberikan 

sebelum menggunakan suatu layanan jasa telekomunikasi. 

2.3 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penerapan 

Besaran Tarif 

2.3.1 Inisiatif BRTI Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Dokumen 

Pelaporan Penyelenggara 

BRTI dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 

penerapan tarif oleh penyelenggara dari hasil evaluasi Dokumen 

Pelaporan Penyelenggara atas penerapan tarif jasa 

telekomunikasi. Pengawasan dan pengendalian dilakukan 

terhadap indikasi perilaku jual rugi (below cost pricing) dan jual 

berlebihan (excessive pricing). Evaluasi dilakukan oleh BRTI 

terhadap Dokumen Pelaporan Penyelenggara sebagai berikut:  

1. Pelaporan biaya penyelenggaraan jasa telekomunikasi 

sebagaimana diatur dalam Lampiran I; 

2. Pelaporan penerapan tarif jasa telekomunikasi dalam hal 

terdapat penerapan skema tarif baru dan/atau tarif promosi. 

Dokumen Pelaporan Penyelenggara tersebut merupakan dokumen 

yang harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh 

Penyelenggara. 

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 

penerapan tarif jasa telekomunikasi, BRTI juga dapat melakukan 

pemantauan (monitoring) penerapan tarif di lapangan secara 

berkala untuk mengetahui perkembangan, permasalahan, dan 

identifikasi penerapan tarif jasa telekomunikasi. Data-data hasil 

pemantauan dapat digunakan sebagai data dukung dalam 

melakukan evaluasi. 

2.3.2 Laporan dan/atau Pengaduan Dari Penyelenggara Telekomunikasi 

Lain 

Penyelenggara telekomunikasi dapat menyampaikan laporan 

dan/atau pengaduan kepada BRTI atas penerapan besaran tarif 



dari penyelenggara telekomunikasi lain yang mengganggu 

keberlangsungan layanannya. Laporan dan/atau pengaduan 

dimaksud yaitu laporan terhadap perilaku yang mengarah pada 

kegiatan predatory pricing dan perilaku yang melanggar etika 

periklanan.  

Penyelenggara telekomunikasi dalam menyampaikan laporan 

pengaduan kepada BRTI harus menyertakan dokumen-dokumen 

pendukung yang menjadi dasar bukti terhadap perilaku 

penyelenggara lain yang mengganggu keberlangsungan 

layanannya. Kelengkapan dokumen yang disampaikan paling 

sedikit terdiri dari:  

1. Surat laporan dan/atau pengaduan resmi kepada Ketua BRTI; 

2. Bukti pelanggaran; dan 

3. Analisis dampak. 

BRTI dalam melakukan penanganan pengaduan akan melakukan 

evaluasi dengan menggunakan data, baik data dari dokumen 

pengaduan penyelenggara, maupun dari dokumen-dokumen 

lainnya yang terkait. Selanjutnya BRTI dapat melakukan 

klarifikasi dan/atau mediasi kepada kedua belah pihak 

penyelenggara telekomunikasi untuk penyelesaian permasalahan. 

2.3.3 Laporan dan/atau Pengaduan Dari Konsumen 

Konsumen dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan 

kepada BRTI atas penerapan besaran tarif penyelenggara 

telekomunikasi. Laporan dan/atau pengaduan dimaksud yaitu 

terhadap perilaku yang mengarah kepada jual berlebihan 

(excessive pricing) dan ketidakjelasan dan/atau ketidaksesuaian 

informasi penerapan besaran tarif layanan yang diberikan oleh 

penyelenggara yang merugikan konsumen. Laporan dan/atau 

pengaduan konsumen dapat disampaikan melalui media 

pelayanan pengaduan lainnya, yaitu: 



1. Pusat Layanan Informasi Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dengan nomor pusat panggilan 159; dan/atau 

2. Media sosial resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika 

dan BRTI. 

Konsumen dalam menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan 

harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung sebagai dasar 

bukti kerugian yang telah dialami konsumen, yaitu paling sedikit 

terdiri dari: 

1. Surat Laporan dan/atau Pengaduan resmi kepada Ketua BRTI; 

dan 

2. Bukti pelanggaran. 

Dalam melakukan penanganan pengaduan, BRTI akan 

melakukan evaluasi dan/atau klarifikasi kepada penyelenggara 

telekomunikasi dan konsumen sebagai pihak yang dirugikan. 

BRTI dapat meminta kepada penyelenggara telekomunikasi untuk 

melakukan perbaikan penerapan tarifnya dan/atau meminta 

langsung kepada penyelenggara untuk menyelesaikan pengaduan 

dari konsumen.  

3 Pedoman Pengujian dan Tahapan Evaluasi 

3.1 Pedoman Pengujian  

3.1.1 Jual Rugi (Below Cost Pricing) 

Perilaku jual rugi (below cost pricing) adalah perilaku 

penyelenggara telekomunikasi yang menerapkan tarif jasa 

telekomunikasi di bawah biaya penyediaan jasa telekomunikasi 

sehingga tarif jasa telekomunikasi yang diterapkan tidak dapat 

menutupi beban biaya penyediaan jasa telekomunikasi tersebut. 

Untuk melakukan pengujian perilaku jual rugi (below cost pricing) 

perlu diketahui terlebih dahulu struktur biaya penyelenggara 

telekomunikasi yang unsur-unsur akunnya diperoleh dari 

Pelaporan Biaya Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 



BRTI selanjutnya menggunakan metode Price Cost Test, yaitu 

membandingkan antara tarif efektif dengan struktur biaya dan 

komponen biaya yang digunakan sebagai dasar dalam pengujian.  

Tarif efektif diperoleh dengan menghitung pendapatan pada jasa 

telekomunikasi tertentu yang dibagi dengan trafiknya. Untuk 

pengujian tahunan jasa teleponi dasar dan jasa multimedia 

layanan akses internet yang disalurkan melalui penyelenggara 

jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap 

berbasis circuit switched, maka tarif efektif diperhitungkan 

tahunan, sedangkan untuk pengujian triwulan maka tarif efektif 

diperhitungkan triwulan.  

Adapun untuk jasa telekomunikasi lainnya pengujian hanya 

dilakukan tahunan sehingga perhitungan tarif efektif dilakukan 

tahunan. 

Komponen biaya yang digunakan sebagai dasar bagi BRTI dalam 

pengujian tahunan adalah sebagai berikut: 

1. Average Variable Cost (AVC), di mana beban biaya yang 

dikategorikan dalam AVC adalah beban biaya jaringan 

(network cost) yang terkait pada penyediaan jasa 

telekomunikasi tertentu, yaitu penjumlahan dari biaya tetap 

(fixed cost), biaya yang sensitif pada setiap penambahan 

volume trafik (volume sensitive cost) dan biaya gabungan (joint 

cost) untuk penggunaan jaringan yang sama. 

2. Average Total Cost (ATC), di mana beban biaya yang 

dikategorikan dalam ATC adalah penjumlahan dari AVC 

sebagaimana tersebut pada butir 1 dan biaya bersama 

(common cost). 

Adapun untuk pengujian triwulan, komponen biaya yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Average Variable Cost (AVC), di mana beban biaya yang 

dikategorikan dalam AVC adalah beban biaya pengoperasian 



jaringan yaitu biaya pengeluaran (Operating Expenditure) yang 

telah dikurangi oleh biaya depresiasi, biaya pemasaran 

(marketing cost) dan biaya-biaya umum (General 

Administrations).  

2. Average Total Cost (ATC), di mana beban biaya yang 

dikategorikan dalam ATC adalah biaya pengeluaran (Operating 

Expenditure). 

Komponen AVC dan ATC dimaksud digunakan sebagai ambang 

batas (level threshold) untuk pengujian lanjut sebagai berikut:  

1. Dalam hal dari hasil pengujian diperoleh Tarif Efektif kurang 

dari AVC (Tarif Efektif < AVC) maka dapat diindikasikan 

sebagai perilaku jual rugi (below cost pricing) karena beban 

biaya AVC tidak dapat ditutupi oleh Tarif Efektif. 

2. Dalam hal dari hasil pengujian diperoleh Tarif Efektif berada 

di antara AVC dan ATC (𝐴𝑉𝐶 ≤ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 ≤ 𝐴𝑇𝐶), maka 

walaupun masih ada beban biaya-biaya yang tidak ditutupi 

oleh Tarif Efektif, namun Tarif Efektif dianggap masih layak 

untuk bersaing. 

3. Dalam hal hasil pengujian diperoleh Tarif Efektif di atas ATC 

(𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 ≥  𝐴𝑇𝐶) maka tidak diindikasikan perilaku jual 

rugi (below cost pricing) karena beban biaya-biaya telah 

ditutupi oleh Tarif Efektif. 

3.1.2 Jual berlebihan (Excessive Pricing) 

Perilaku jual berlebihan (excessive pricing) terjadi di mana suatu 

penyelenggara telekomunikasi yang memiliki kekuatan pasar 

dominan menerapkan tarif berlebihan yang jauh di atas harga 

pasar yang kompetitif. BRTI perlu melakukan pengujian yang 

mendalam terhadap perilaku jual berlebihan (excessive pricing) 

karena kondisi dapat berbeda dalam setiap kasus. Jual berlebihan 

(excessive pricing) dapat terjadi antara lain pada: 



1. Penyalahgunaan kekuatan posisi dominan apabila suatu 

pasar terdapat hambatan yang tinggi untuk masuk (high 

barrier to entry); 

2. Pasar yang monopolistik yaitu kondisi di mana tidak ada 

alternatif jasa atau layanan atau produk lain yang sama; atau 

3. Adanya informasi yang asimetris bagi penyelenggara 

telekomunikasi kompetitor yang potensial. 

Pengujian perilaku jual berlebihan (excessive pricing) dilakukan di 

wilayah di mana hanya terdapat 1 (satu) penyelenggara 

telekomunikasi yang menyediakan jasa telekomunikasi tertentu. 

Evaluasi dilakukan dengan cara namun tidak terbatas pada hal-

hal sebagai berikut:  

1. Melakukan perbandingan tarif jasa telekomunikasi yang 

diterapkan dengan biaya penyediaannya di wilayah tersebut. 

2. Melakukan perbandingan tarif yang diterapkan di wilayah 

tersebut dengan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi 

yang bersangkutan di wilayah lain yang kompetitif. 

3. Melakukan perbandingan margin atas tarif yang diterapkan di 

wilayah tersebut dengan margin atas tarif untuk 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersangkutan di 

wilayah lain yang kompetitif. 

4. Menilai kewajaran dari tarif yang diterapkan dengan melihat 

potensi pasar, kesediaan pengguna untuk mengeluarkan 

imbalan atas jasa telekomunikasi yang digunakan (willingness 

to pay). 

5. Mengamati penerapan tarif jasa telekomunikasi tersebut 

dalam jangka waktu pendek apakah terjadi kecenderungan 

kenaikan atau penurunan tarif secara tidak tetap (fluktuatif) 

untuk menilai perilaku monopoli dari penyelenggara (monopoly 

test).  



Dalam hal hasil pengujian dan evaluasi, BRTI menyimpulkan 

adanya perilaku jual berlebihan (excessive pricing) dari suatu 

penyelenggara telekomunikasi, maka BRTI dapat menetapkan 

kebijakan lebih lanjut berupa pembatasan tarif di wilayah yang 

terjadi perilaku jual berlebihan (excessive pricing). Dalam 

melaksanakan evaluasi indikasi perilaku jual berlebihan 

(excessive pricing), dalam hal dipandang perlu BRTI dapat 

menggunakan metode pengujian lainnya selain menggunakan 

metode sebagaimana telah dijelaskan dalam pedoman pengujian 

pada butir-butir di atas. 

3.1.3 Transparansi Informasi Penerapan Tarif dan Etika Beriklan 

Berdasarkan laporan dan/atau pengaduan yang dilakukan oleh 

penyelenggara telekomunikasi lain ataupun dari konsumen 

terkait informasi atau iklan yang diberikan oleh penyelenggara 

jasa telekomunikasi, BRTI dapat melakukan evaluasi untuk 

memastikan kebenaran laporan dan/atau pengaduan tersebut 

sebagai acuan untuk merumuskan tindak lanjut kebijakan yang 

diperlukan.  

Beberapa hal yang menjadi pengawasan BRTI untuk melakukan 

pengujian terhadap pelanggaran transparansi informasi 

penerapan tarif berdasarkan pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen maupun berkaitan dalam etika 

periklanan. 

3.2 Tahapan Evaluasi 

Evaluasi BRTI merupakan indikasi awal untuk menyimpulkan apakah 

penyelenggara menerapkan perilaku jual rugi (below cost pricing) 

dan/atau jual berlebihan (excessive pricing). Hasil evaluasi dan dasar 

pertimbangan BRTI disampaikan kepada penyelenggara 

telekomunikasi yang terkait. Dalam hal diperlukan, yaitu apabila 

permasalahan memberikan dampak berupa hambatan terwujudnya 



persaingan usaha yang sehat, maka BRTI dapat berkoordinasi dengan 

instansi/lembaga yang berwewenang di bidang persaingan usaha 

untuk dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3.2.1 Jual Rugi (Below Cost Pricing) 

Pengujian dan evaluasi terhadap perilaku jual rugi (below cost 

pricing) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data Laporan 

Data laporan diperoleh berdasarkan: 

 dokumen laporan dan/atau pengaduan dari penyelenggara 

telekomunikasi lain, dan/atau  

 inisiatif BRTI berdasarkan hasil evaluasi atas Dokumen 

Pelaporan Penyelenggara yang terdiri dari: 

 Dokumen Pelaporan Penyelenggara Telekomunikasi yang 

disampaikan kepada BRTI setiap tahun berdasarkan 

ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; 

 Dokumen Pelaporan data kinerja keuangan dan operasi 

triwulan Penyelenggara Telekomunikasi yang 

disampaikan kepada BRTI setiap triwulan berdasarkan 

ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; dan 

 Dokumen Pelaporan Penerapan tarif jasa telekomunikasi 

dalam hal terdapat penerapan skema tarif baru dan/atau 

tarif promosi. 

2. Verifikasi Dokumen Pelaporan 

Verifikasi dokumen pelaporan dilakukan untuk memeriksa 

kelengkapan data dalam dokumen pelaporan sesuai 

ketentuan dan memeriksa konsistensi serta kebenaran data, 

dengan cara rekonsiliasi menggunakan data dalam dokumen 

Penyelenggara Telekomunikasi yang telah dipublikasi (jika 

ada). 



3. Evaluasi Struktur Biaya 

Struktur biaya adalah komposisi biaya berdasarkan jenis 

klasifikasi dan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan 

untuk mengoperasikan bisnisnya. Struktur biaya setiap 

perusahaan akan berbeda tergantung jenis dan bisnis 

perusahaan.  Evaluasi struktur biaya dibedakan berdasarkan 

jenis penyelenggaraan, yaitu: 

 penyelenggaraan jasa teleponi dasar dan jasa multimedia 

layanan akses internet yang disalurkan melalui jaringan 

bergerak seluler, jaringan bergerak satelit, dan/atau 

jaringan tetap berbasis circuit switched; 

 penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang disalurkan 

melalui jaringan bergerak terestrial radio trunking; 

 penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; dan  

 penyelenggara jasa multimedia. 

4. Evaluasi Proses Alokasi Biaya dan Proses Perhitungan 

Proses alokasi biaya dan proses perhitungan dilakukan 

berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran 

I Peraturan Menteri ini 

5. Penentuan komponen-komponen pembentuk AVC dan ATC 

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut dalam butir 

3.1.1 di atas maka ditentukan komponen-komponen biaya 

pembentuk AVC dan ATC. Komponen AVC dan ATC tersebut 

selanjutnya akan digunakan sebagai ambang batas (level 

threshold) untuk pengujian indikasi perilaku jual rugi (below 

cost pricing).  

6. Penentuan Tarif efektif 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 3.1.1 di atas, tarif 

efektif diperoleh dengan menghitung pendapatan pada jasa 

telekomunikasi tertentu dibagi dengan trafiknya. Untuk jasa 



teleponi dasar dan jasa multimedia layanan akses internet 

yang disalurkan melalui penyelenggara jaringan bergerak 

seluler dan penyelenggara jaringan tetap berbasis circuit 

switched, untuk pengujian tahunan maka tarif efektif 

diperhitungkan tahunan, sedangkan untuk pengujian 

triwulan maka tarif efektif diperhitungkan triwulan.  

Adapun untuk jasa telekomunikasi lainnya pengujian hanya 

dilakukan tahunan, maka tarif efektif diperhitungkan 

tahunan. Perhitungan tarif efektif untuk masing-masing 

Penyelenggara Telekomunikasi berdasarkan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

7. Pengujian Indikasi Jual Rugi (Below Cost Pricing) 

Pengujian indikasi jual rugi (below cost pricing) sebagaimana 

dijelaskan dalam butir 3.1.1 di atas yaitu:  

 Dalam hal hasil pengujian diperoleh Tarif Efektif kurang 

dari AVC (Tarif Efektif < AVC) maka dapat diindikasikan 

sebagai perilaku jual rugi (below cost pricing) karena 

beban biaya AVC tidak dapat ditutupi oleh Tarif Efektif. 

 Dalam hal hasil pengujian diperoleh Tarif Efektif berada 

di antara AVC dan ATC (𝐴𝑉𝐶 ≤ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 ≤ 𝐴𝑇𝐶), maka 

walaupun masih ada beban biaya-biaya yang tidak 

ditutupi oleh Tarif Efektif, namun Tarif Efektif dianggap 

masih layak untuk bersaing. 

 Dalam hal hasil pengujian diperoleh Tarif Efektif di atas 

ATC (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 ≥  𝐴𝑇𝐶) maka tidak diindikasikan 

sebagai perilaku jual rugi (below cost pricing) karena 

beban biaya-biaya telah ditutupi oleh Tarif Efektif 

8. Klarifikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi 

Apabila dipandang perlu, BRTI melakukan klarifikasi kepada 

Penyelenggara Telekomunikasi. Klarifikasi dilakukan baik 



terhadap Penyelenggara Telekomunikasi yang melaporkan 

maupun terhadap Penyelenggara Telekomunikasi terlapor. 

9. Pengambilan keputusan oleh BRTI untuk penyelesaian atas 

laporan dan/atau pengaduan terhadap indikasi perilaku jual 

rugi (below cost pricing) dilakukan selambat-lambatnya 15 

(lima belas) hari kerja sejak dokumen pelaporan dan/atau 

pengaduan diterima secara lengkap oleh BRTI. Dalam hal 

masih dibutuhkan waktu evaluasi untuk pendalaman analisa 

maka pengambilan keputusan dapat diperpanjang maksimal 

15 (lima belas) hari kerja berikutnya. 

10. Dalam hal keputusan BRTI menyimpulkan adanya indikasi 

perilaku jual rugi (below cost pricing) oleh suatu 

Penyelenggara Telekomunikasi berdasarkan laporan 

dan/atau pengaduan dari penyelenggara lain maka 

Penyelenggara Telekomunikasi dimaksud harus melakukan 

perbaikan dalam penerapan tarifnya selambat-lambatnya 5 

(lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan BRTI. 

11. Dalam hal keputusan BRTI menyimpulkan adanya indikasi 

perilaku jual rugi (below cost pricing) oleh suatu 

Penyelenggara Telekomunikasi berdasarkan evaluasi 

dokumen pelaporan yang dilakukan BRTI maka 

Penyelenggara Telekomunikasi dimaksud harus meninjau 

kembali penerapan tarifnya dalam tahun berjalan selambat-

lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat 

Keputusan BRTI, dan melaporkan hasilnya kepada BRTI. 

12. Apabila Penyelenggara Telekomunikasi tidak melakukan 

perbaikan sebagaimana butir 10 (sepuluh) di atas, sesuai 

dengan tenggat waktu 5 (lima) hari kerja, maka BRTI dapat 

berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang berwewenang 

di bidang persaingan usaha untuk dilakukan penyelesaian 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 



3.2.2 Jual Berlebihan (Excessive Pricing) 

Pengujian dan evaluasi perilaku jual berlebihan (excessive pricing) 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data laporan  

Data laporan diperoleh berdasarkan : 

 Dokumen laporan dan/atau pengaduan dari konsumen; 

 Dokumen laporan penerapan skema tarif jasa 

telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi; 

dan/atau 

 Inisiatif BRTI berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan 

tarif penyelenggara telekomunikasi. 

2. Evaluasi indikasi perilaku Jual berlebihan (Excessive Pricing) 

 Pengujian dilakukan di wilayah di mana hanya terdapat 

1 (satu) penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan 

jasa telekomunikasi tertentu. 

 Melakukan perbandingan tarif jasa telekomunikasi yang 

diterapkan dengan biaya penyediaannya di wilayah 

tersebut. 

 Melakukan perbandingan tarif yang diterapkan di wilayah 

tersebut dengan tarif penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi yang bersangkutan di wilayah lain yang 

kompetitif. 

 Melakukan perbandingan margin atas tarif yang 

diterapkan di wilayah tersebut dengan margin atas tarif 

untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang 

bersangkutan di wilayah lain yang kompetitif. 

 Menilai kewajaran dari tarif yang diterapkan dengan 

melihat potensi pasar, kesediaan pengguna untuk 

mengeluarkan imbalan atas jasa telekomunikasi yang 

digunakan (willingness to pay). 



 Mengamati penerapan tarif jasa telekomunikasi tersebut 

dalam jangka waktu pendek apakah terjadi 

kecenderungan kenaikan atau penurunan tarif secara 

tidak tetap (fluktuatif) untuk menilai perilaku monopoli 

dari penyelenggara (monopoly test). 

 Dalam hal diperlukan dapat menggunakan metode 

lainnya selain yang diatur di dalam butir-butir di atas, 

untuk memberikan hasil evaluasi yang lebih menyeluruh. 

3. Pengambilan keputusan oleh BRTI untuk penyelesaian atas 

pelaporan dan/atau pengaduan terhadap indikasi perilaku 

jual berlebihan (excessive pricing) selambat-lambatnya 15 

(lima belas) hari kerja sejak dokumen pelaporan dan/atau 

pengaduan diterima oleh BRTI. Dalam hal masih dibutuhkan 

waktu evaluasi untuk pendalaman analisa maka 

pengambilan keputusan dapat diperpanjang maksimal 15 

(lima belas) hari kerja berikutnya. 

4. Dalam hal keputusan BRTI menyimpulkan adanya indikasi 

perilaku jual berlebihan oleh suatu Penyelenggara 

Telekomunikasi maka Penyelenggara Telekomunikasi 

dimaksud harus melakukan perbaikan dalam penerapan 

tarifnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak 

diterimanya surat keputusan BRTI. 

5. Apabila Penyelenggara Telekomunikasi tidak melakukan 

perbaikan sesuai dengan tenggat waktu 5 (lima) hari kerja, 

maka BRTI dapat menetapkan pengaturan lebih lanjut 

berupa pembatasan tarif di wilayah di mana terjadi perilaku 

jual berlebihan (excessive pricing). Metode pembatasan tarif 

di wilayah di mana terjadi perilaku jual berlebihan diatur 

dalam Surat Ketetapan BRTI. 



3.2.3 Transparansi Tarif dan Etika beriklan 

3.2.3.1 Transparansi Tarif 

Penanganan BRTI atas laporan pengaduan konsumen yang 

terkait transparansi penerapan tarif dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. BRTI menerima laporan pengaduan dari konsumen, baik 

yang disampaikan melalui surat resmi kepada BRTI 

maupun melalui Pusat Panggilan (Call Center) BRTI 

Nomor 159  dan media sosial resmi BRTI. 

2. Dalam hal BRTI menerima laporan pengaduan dari 

konsumen melalui surat resmi kepada BRTI, BRTI dapat 

langsung melakukan klarifikasi kepada Penyelenggara 

Telekomunikasi untuk evaluasi. 

3. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

BRTI sejak penerimaan laporan pengaduan, 

pengumpulan informasi, klarifikasi kepada 

Penyelenggara Telekomunikasi dilakukan selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen 

laporan pengaduan diterima BRTI untuk kemudian 

keputusan hasil klarifikasi disampaikan kepada 

Penyelenggara Telekomunikasi melalui Surat Keputusan 

BRTI. 

4. Dalam hal keputusan BRTI menyimpulkan adanya 

ketidakjelasan dan/atau ketidaksesuaian informasi 

penerapan besaran tarif layanan yang diberikan oleh 

penyelenggara kepada konsumen dari suatu 

Penyelenggara Telekomunikasi maka Penyelenggara 

Telekomunikasi dimaksud harus melakukan perbaikan 

dan penyelesaian laporan pengaduan konsumen 

selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya 

Surat Keputusan BRTI. 



5. Dalam hal laporan pengaduan konsumen diterima 

melalui Pusat Panggilan (Call Center) BRTI Nomor 159 

dan/atau media sosial resmi BRTI, maka BRTI meminta 

penyelenggara telekomunikasi untuk menyelesaikan 

laporan pengaduan konsumen tersebut selambat-

lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya eskalasi 

laporan/pengaduan konsumen tersebut dari BRTI. 

3.2.3.2 Etika Beriklan 

Penanganan BRTI atas laporan pengaduan Penyelenggara 

Telekomunikasi terkait etika beriklan Penyelenggara 

Telekomunikasi lain dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Penyelenggara Telekomunikasi dapat menyampaikan 

laporan pengaduan Penyelenggara Telekomunikasi atas 

etika beriklan dari Penyelenggara Telekomunikasi lain 

yang dianggap mengganggu persaingan usaha yang 

sehat kepada BRTI.  

2. BRTI melakukan evaluasi atas laporan pengaduan 

tersebut selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja 

sejak dokumen laporan pengaduan yang diterima 

dinyatakan lengkap. Dalam hal masih dibutuhkan 

waktu evaluasi untuk pendalaman analisa maka 

pengambilan keputusan dapat diperpanjang maksimal 

15 (lima belas) hari kerja berikutnya. 

3. Hasil evaluasi BRTI atas laporan pengaduan atas etika 

beriklan disampaikan kepada Penyelenggara 

Telekomunikasi terlapor melalui Surat Pemberitahuan 

BRTI. 

4. Dalam hal keputusan BRTI menyimpulkan adanya 

pelanggaran etika beriklan yang diterapkan oleh 

Penyelenggara Telekomunikasi maka Penyelenggara 

Telekomunikasi dimaksud harus melakukan perbaikan 



etika beriklan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja 

sejak diterima surat pemberitahuan BRTI. 

 


